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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 جامعة الكوفة انًؤسسح انرؼهًْْح .1

University of Kufa 

 الكيمياء الصيدالنية / انًزكش  ؼهًِانمسى ان .2
Pharmaceutical Chemistry 

اً اسى انثزنايح األكادًِّ  .3

 انًينِ 
 بكاليوريوس صيدلة

 علوم صيدلةبكالوريوس  اسى انشيادج اننيائْح  .4

Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

  :اننظاو انذراسِ  .5
 سنٌُ /يمزراخ /أخزٍ 

 فصليالنظام ال

Session System 
 ًسارج انرؼهْى انؼانِ ًانثحث انؼهًِ انًؼرًذ   تزنايح االػرًاد .6

 اندشء انؼًهِ / انثحث انًكرثِ انًؤثزاخ انخارخْح األخزٍ  .7

 4/3/2021 ذارّخ إػذاد انٌصف  .8

 أىذاف انثزنايح األكادًِّ .9
 تطبيق ادلعارف االساسية يف الكيمياء الصيدالنية لتأىيل ادلالكات الصيدالنية ودتكينها يف تطبيق ىذا ادلعارف على الصعيد العملي  -1
 ولوجي .الباي وتأثريه وحركيتو وديناميكيتو للدواء اجلزيئي الرتكيب بني العالقة لفهم األساسية ادلعارف تطبيق -2
 كل الصعوبات وادلعوقات اليت ة ىالقادرة على مواج الكيمياء الصيدالنية يف رلال صيدالنيةختريج الكوادر ال -3

  ا بكافة ادلعلومات واألساسياتىمن خالل تسليحومعامل التصنيع الدوائي  تختيريةوادل حيةا أثناء العمل يف القطاعات الصىيتواج
 الكيمياء الصيدالنية. يف اختصاص اىا يف رلال عملىواحلقائق العلمية اليت حیتاج

 م القدرة على اإلبداع واالبتكار يفىل كيمياء الصيدالنية حيثال باختصاص صيدالنينيالسعي لتتخريج  -4

 . م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ادلتحضرىادلتختلفة بعد خترج الصحية وانتاج العالجاترلاالت العمل 

والسعي  تأىيل الطلبة الستيعاب التقنيات احلديثة ادلستتخدمة يف الكيمياء الصيدالنية مثل برنامج احلاسوب للنمذجة اجلزيئية  -5
 . ارات العمل اجلماعي للطلبةىا يف خدمة اجملتمع وتطوير مىلإلفادة من

 حلل ادلشكالت الدواء ومعرفة تركيبو  حتليليف عملية  االجهزة ادلتختيرية ان يكون اخلريج قادرا على استتخدام  -6

 كيمياء الصيدالنية .يف اختصاص ال اىة عملىوادلعوقات اليت تواج
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 انًطهٌتح ًطزائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى ثزنايحيخزخاخ ان  .11

  االىذاف انًؼزفْح  - أ
 . طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف رلال الكيمياء الصيدالنيةأعداد  -1
 كيمياء الصيدالنية .ا يف رلال الىولوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ىا واالستعانة بىومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

استنباط  نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة على حولادلتختيرية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -4
 ا من االختبارىالنتائج وتأثريات

 ثزنايح نخاصح تانا ْحانًياراذ األىذاف –ب 

 التصاميم احلديثة لرتكيب الدواء وطرقة حتضريه . اعداد -1
 لكيمياء الصيدالنية .ا يف رلال اىولوحل ادلتعلقة يف تصنيع الدواء وخزنو حول ادلشاكل  علميةتقدمی االستشارات ال -2
 الدواء احملضر . تقييما يف عمليات التصميم و ىستعانة با واالىومناقشت صيدالنيةحتليل نتائج االختبارات ال -3

 استنباط لقدرة علىاحول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و ادلتختيرية الصيدالنية  روصياغة التقاري القدرة على كتابة -4
 را من االختباىالنتائج وتاثريات

 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى      

 اليت يلقيها تدريسي ادلواد يف الكيمياء الصيدالنية . احملاضرات النظرية -1

 ادلتختصة يف رلال الكيمياء الصيدالنية زلاضرات ادلناقشة -2

 الكيمياء الصيدالنية  سلتيراتاحملاضرات العملية يف  -3

 )طلبة الدراسات العليا والدراسات االولية ( طلبةالمن قبل  (السمنرات العلمية) دراسية احللقات ال -4

 . اىية ومناقشتىالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث مشاريع  -5

 طرق اجملاميع التعليمية الصغرية -6

 

 

 
 طزائك انرمْْى      

 (Quizzes) .رية او الفصليةىاالمتحانات التحريرية الش -1

 االمتحانات السريعة -2 

 .) سلتيرية او اثرائية سلتصة بالكيمياء الصيدالنية وادلواد ادلتعلقة هبا ( كتابة التقارير العلمية -3

 (. السمنرات العلميةاحللقات الدراسية )  -4
 .الواجبات البيتية -5

 . يةىالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث جلان مناقشة مشاريع  -6
 . ات يف ادلستشفىتقييم التدريب -7
 مواقع التواصل االجتماعي وادلواقع التعليمية يف رلال الكيمياء الصيدالنية -8
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 انٌخذانْح ًانمًْْح . األىذاف -ج

 طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف رلال الكيمياء الصيدالنية .أعداد  --1 
 كيمياء الصيدالنية .ا يف رلال الىولوحل اءتصنيع الدو  مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ىا واالستعانة بىومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

باط استن حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة علىادلتختيرية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -4
 ا من االختبارىالنتائج وتأثريات

 
 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى     

 

 يزئِ  شفيِ ذحزّزُ ػًهِ

 

 
 طزائك انرمْْى    

 

 االيرحاناخ انشفيْح ً انرحزّزّح ًانؼًهْح

 

 
 
 

 .انشخصِ(األخزٍ انًرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌر  )انًياراخانًنمٌنح انرأىْهْح ً انًياراخ انؼايح-د 

 اكرساب انًياره فِ كراتح انرمارّز-1د

 اكرساب انًياره فِ اسرؼًال انحاسٌب -2د

 اكرساب انًياره فِ انمْاده -3د

 اكرساب انًياره فِ انرؼايم -4د   

 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى          

 

 ال الكيمياء الصيدالنية .من قبل تدريسي ادلواد ضمن ادلنهج ادلقرر او من كودار ذلا خيرة يف رل احملاضرات النظرية-1
 احلديثة . زة ادلتختيريةىإجراء التجارب العملية باستتخدام األج -2
 . عرض األفالم التعليمية والوثائقية -3

 ضمن موقع العمل شاكل يف معامل التصنيع الدوائي ومذاخر االدويةطالع على واقع ادلالسفرات العلمية اىل مواقع العمل واال -4

 

 
 ئك انرمْْى طزا         

 ايرحاناخ فصهْح ًنيائْح  -1
 ذمارّز يخرثزّو  -2
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 ايرحاناخ شفيْح -3

 
 

 تنْح انثزنايح  .11

. بنية البرنامج51    
Program Structure 

 Year 1    15-1 المرحلة  الدراسية االولى 

 
عدد الوحدات 

 المعتمدة
 عدد الساعات

 االسبوعية
 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 

 
ظرين عملي 2فصل/ سنوي  5فصل/   Code No. 

 

 

 
           4     2 3 ------- ------ √ CA113 1 الكيمياء التحليلية 
           4         

 
2 3 ------- √ ----- CO1210 Iالكيمياء العضوية 

 

2 

 عدد الوحدات الكلية 8          
Year 2    15-2 المرحلة  الدراسية الثانية 

ات عدد الوحد 
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

            4     2 3 ------- ------ √ CO211 II ةالكيمياء العضوي  1 

           3         

 
2 2 ------- √ ----- CO226 III2 الكيمياء العضوية 

 عدد الوحدات الكلية 7         
Year 3    15-3 المرحلة  الدراسية الثالثة 

عدد الوحدات  
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

            4     2 3 ------- ------ √ CP311 ةكيمياء صيدالنية العضوي  1 

           4         

 
2 3 ------- √ ----- CP326 I 2 كيمياء صيدالنية عضوية 

 عدد الوحدات الكلية 8          
Year 4    15-4 المرحلة  الدراسية الرابعة 

عدد الوحدات  
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

 
           4     2 3 ------- ------ √ CP412 II 1 كيمياء صيدالنية عضوية 

           4         

 
2 3 ------- √ ----- CP427 III 2 كيمياء صيدالنية عضوية 

 عدد الوحدات الكلية 8          
Year 5    15-5 المرحلة  الدراسية الخامسة 
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عدد الوحدات 
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

 
           2     ---- 2 ------- ------ √ CP5170 1 مقدمات أدوية 
           4         

 
2 3 ------- √ ----- CA5210 ةتحاليل صيدالنية متقدم  2 

عدد الوحدات الكلية         6            
 

 
 
 
 
 
 

 انرخطْظ نهرطٌر انشخصِ .12

 الفعاليات الثقافية-ادلناقشات العلمية-زياده ادلعرفة

 انًؼيذ(األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهْح أً  غ)ًضيؼْار انمثٌل  .13

  -شروط القبول يف الكلية : -أوال

 فق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )القبول ادلركزي(.اعتماد شروط القبول للطال ب و  -1

 أن جتتاز بنجاح أي اختبار خاص أو مقابلة شتخصية يراىا رللس الكلية او اجلامعة . -2

 أن يكون الئق طبيا للتتخصص ادلتقدم اليو. -3

  -شروط القبول يف القسم العلمي:  -ثانيا

 ة .ال توجد اقسام متتخصص يف كلية الصيدل
 
 
 

 أىى يصادر انًؼهٌياخ ػن انثزنايح .14
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 كافة ادلؤسسات واالفراد واجلهات اليت ذلا اىتمام بادلؤسسة او بيرارلها العلمي والتعليمي ويقصد بو اعضاء اذليئة التدريسية يف القسم  -1
تعليمي ( وشلثلي النقابات ادلهنية ) نقابة والطلبة والعاملني يف سلتيرات ومعامل التصنيع الدوائي ) مؤسسات اجملتمع ادلدين والصحي وال

 الصيادلة ( الذين يتعاملون مع ادلؤسسة . 
 احتياجات السوق -2

 ات احملليةىالتوج -3

 الدراسات واالستبيانات -4

 ات ادلستفيدةىالندوات وورش العمل التتخصصية مع اجل -5
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 هخطط ههاراث الونهح

 خرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لو

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )قىلتالون

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ الكيمياء التحليلية CA113 االولً

CO1210 I الكيمياء
 العضوية

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

الكيمياء CO211 II ثانُتال
 ةالعضوي

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CO226 III الكيمياء
 العضوية

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

كيمياء صيدالنية  CP311 الثالثت
 ةالعضوي

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CP326 I كيمياء صيدالنية
 عضوية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

كيمياء CP412 II الرابعه
 صيدالنية عضوية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CP427 III كيمياء
 صيدالنية عضوية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ



  
 8الصفحت 

 
  

 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ مقدمات أدوية CP5170 الخاهست

CA5210 يل صيدالنية تحال
 متقدمة
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جامعة الكوفة انًؤسسح انرؼهًْْح .1

University of Kufa 

 الكيمياء الصيدالنية / انًزكش ؼهًِ انمسى ان .2
Pharmaceutical Chemistry 

  اسى / ريش انًمزر .3

انًزحهح االًنَ انًزحهح انثانْح انًزحهح انثانثح انًزحهح انزاتؼو   أشكال انحضٌر انًراحح .4

 يسحانًزحهح انخا

 االًل ًانثانِ  انفصم / انسنح .5

 46 )انكهِ(ػذد انساػاخ انذراسْح  .6

 4/3/2221 ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 أىذاف انًمزر .8

 تطبيق ادلعارف االساسية يف الكيمياء الصيدالنية لتأىيل ادلالكات الصيدالنية ودتكينها يف تطبيق ىذا ادلعارف على الصعيد العملي  -1
 البايولوجي . وتأثريه وحركيتو وديناميكيتو للدواء اجلزيئي الرتكيب بني العالقة لفهم األساسية فادلعار  تطبيق -2
 كل الصعوبات وادلعوقات اليت ة ىالقادرة على مواج الكيمياء الصيدالنيةيف رلال  صيدالنيةختريج الكوادر ال -3

  ا بكافة ادلعلومات واألساسياتىمن خالل تسليحتصنيع الدوائي ومعامل ال تختيريةوادل حيةا أثناء العمل يف القطاعات الصىيتواج
 الكيمياء الصيدالنية. يف اختصاص اىا يف رلال عملىواحلقائق العلمية اليت حیتاج

 م القدرة على اإلبداع واالبتكار يفىل كيمياء الصيدالنية حيثباختصاص ال صيدالنينيالسعي لتتخريج  -4

 . م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ادلتحضرىادلتختلفة بعد خترج العالجاتالصحية وانتاج رلاالت العمل 

والسعي  تأىيل الطلبة الستيعاب التقنيات احلديثة ادلستتخدمة يف الكيمياء الصيدالنية مثل برنامج احلاسوب للنمذجة اجلزيئية  -5
 . مل اجلماعي للطلبةارات العىا يف خدمة اجملتمع وتطوير مىلإلفادة من

 حلل ادلشكالت الدواء ومعرفة تركيبو  يف عملية حتليل االجهزة ادلتختيرية ان يكون اخلريج قادرا على استتخدام  -6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ن وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 كيمياء الصيدالنية .يف اختصاص ال اىة عملىوادلعوقات اليت تواج

 انًطهٌتح ًطزائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى ثزنايحيخزخاخ ان .15

  نًؼزفْح االىذاف ا - ب
 طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف رلال الكيمياء الصيدالنية .أعداد  -1
 كيمياء الصيدالنية .ا يف رلال الىولوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .التصميم ا يف عمليات ىا واالستعانة بىومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

استنباط  حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة علىادلتختيرية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -4
 ا من االختبارىالنتائج وتأثريات

 ثزنايح نخاصح تانا ْحانًياراذاألىذاف  –ب 

 رقة حتضريه .التصاميم احلديثة لرتكيب الدواء وط اعداد -1
 لكيمياء الصيدالنية .ا يف رلال اىولوحل ادلتعلقة يف تصنيع الدواء وخزنو حول ادلشاكل  علميةتقدمی االستشارات ال -2
 الدواء احملضر . تقييما يف عمليات التصميم و ىستعانة با واالىومناقشت صيدالنيةحتليل نتائج االختبارات ال -3

استنباط  لقدرة علىاحول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و ادلتختيرية الصيدالنية  رقاريوصياغة الت القدرة على كتابة -4
 را من االختباىالنتائج وتاثريات

 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى      

 اليت يلقيها تدريسي ادلواد يف الكيمياء الصيدالنية . احملاضرات النظرية -1

 لكيمياء الصيدالنيةادلتختصة يف رلال ا زلاضرات ادلناقشة -2

 الكيمياء الصيدالنية  سلتيراتاحملاضرات العملية يف  -3

 )طلبة الدراسات العليا والدراسات االولية ( طلبةالمن قبل  (السمنرات العلمية) احللقات الدراسية  -4

 . اىية ومناقشتىالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث مشاريع  -5

 ةطرق اجملاميع التعليمية الصغري  -6

 

 

 
 طزائك انرمْْى      

 (Quizzes) .رية او الفصليةىاالمتحانات التحريرية الش -1

 االمتحانات السريعة -2 

 .) سلتيرية او اثرائية سلتصة بالكيمياء الصيدالنية وادلواد ادلتعلقة هبا ( كتابة التقارير العلمية -3

 (. السمنرات العلميةاحللقات الدراسية )  -4
 .البيتية الواجبات -5

 . يةىالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث جلان مناقشة مشاريع  -6
 . تقييم التدريبات يف ادلستشفى -7
 مواقع التواصل االجتماعي وادلواقع التعليمية يف رلال الكيمياء الصيدالنية -8
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 األىذاف انٌخذانْح ًانمًْْح . -ج

 تأثري يف رلال الكيمياء الصيدالنية .طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو و أعداد  --1 
 كيمياء الصيدالنية .ا يف رلال الىولوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ىا واالستعانة بىومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

استنباط  حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة علىادلتختيرية الصيدالنية التقارير القدرة على كتابة وصياغة  -4
 ا من االختبارىالنتائج وتأثريات

 
 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى     

 

 يزئِ  شفيِ ذحزّزُ ػًهِ

 

 
 طزائك انرمْْى    
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 انثنْح انرحرْح  .11

  ـ انكرة انًمزرج انًطهٌتح 1

  )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئْسْح 2

               ـ انكرة ًانًزاخغ انرِ ٌّصَ تيا  ا

 ( انًدالخ انؼهًْح , انرمارّز ,.... ) 
 

نْد ب ـ انًزاخغ االنكرزًنْح, يٌالغ االنرز

.... 
 

 

 خطح ذطٌّز انًمزر انذراسِ  .12

 تنْح انًمزر .12

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٌع

 انًطهٌتح
 طزّمح انرمْْى طزّمح انرؼهْى نٌحذج / أً انًٌضٌعاسى ا

يؼزفو ذزاكْة ًطزق  3 

ذحضْز انًزكثاخ 

 انكًْْائْح انصْذالنْح

نظزُ  1.2انكًْْاء انؼضٌّو 

 ًػًهِ
ايرحاناخ 

نظزّح 

ًذطثْك 

 ػًهِ
نظزُ  انكًْْاء انرحهْهْح  3 

 ًػًهِ
ايرحاناخ 

نظزّح 

ًذطثْك 

 ػًهِ
يؼزفو ذزاكْة ًطزق  3 

نًزكثاخ ذحضْز ا

 انكًْْائْح انصْذالنْح

نظزُ  3.4انكًْْاء انصْذالنْح

 ًػًهِ
ايرحاناخ 

نظزّح 

ًذطثْك 

 ػًهِ
يؼزفو ذزاكْة ًطزق  2 

ذحضْز انًزكثاخ 

 انكًْْائْح انصْذالنْح

نظزُ  يمذياخ دًائْح

 ًػًهِ
ايرحاناخ 

نظزّح 

ًذطثْك 

 ػًهِ
ذشخْص انًزكثاخ  3 

 انذًائْح
ُ نظز ذحانْم صْذالنْح يرمذيو

 ًػًهِ
ايرحاناخ 

نظزّح 

ًذطثْك 

 ػًهِ
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